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Kjære Rotaryvenner!
Så er vi kommet til
årets siste måned og
mange begivenheter og
høytider står for døren. Julehøytiden
står selvfølgelig sentralt i denne årstiden. Jeg ønsker alle vel overstått Jul og
håper at dere har kunnet feire høytiden
i ro og fred og kanskje sammen med
kjær familie!

Jeg vil også benytte denne anledningen
til å takke Ragnar og Ingebjørg som i
mellomdagen tak seg tid til å ta et skippertak med å vaske ned Kjelleren. Jeg
tror de måtte skifte vann 7 ganger. Tusen takk for denne ekstraordinære innsatsen!

Vi står foran et spennende nytt år med
mange interessante møter med gode
programmer som Reidar og hans komite har satt sammen for oss. . En annen
stor utfordring vi står ovenfor er viktigheten av å få inn nye medlemmer. Vi
Desember er preget av ganske få ordi- har allerede et par kandidater på bloknære klubbmøter med et par mandager ka, som jeg forventer blir tatt opp som
som er møte-fri. Imidlertid avviklet vi medlemmer om ikke så lenge. Så får vi
alle i felleskap jobbe sammen for å revårt tradisjonelle Kirkebesøk den 7.
desember, denne gangen i Tvedestrand kruttere flere medlemmer inn i klubkirke. I den anledning retter jeg en stor ben.
takk til Ragnar og hans komite – og i
Til slutt vil jeg takke alle medlemsærdeleshet fru Ingebjørg! En stor takk
mer for hyggelig samvær og god inngår også til prost Ragnhild Eikeland
sats i semesteret som ligger bak oss,
Floberg og organist Sissel Andreassen
og så ønsker jeg alle et godt og fredefor at de ville delta på dette arrangelig 2016!
mentet og for bidragene fra andre som
Hilsen Olaf Jørg.
deltok.
Det andre møtet vi hadde denne måneden var det «Presidentens aften» den
14. desember. Undertegnede var «vert»
denne kvelden og det ble servert et rikholdig utvalg av oster sammen ved rødvin og mineralvann. Praten gikk livlig
så det så ut til at alle koste seg, selv om
frammøtet kunne ha vært bedre. Presidenten hadde forberedt en «Rotaryquiz» som program på denne årets siste
møte, men dette var det ikke behov for,
da det sosiale samværet fikk prioritet.
I dette nummeret kan du lese om:
07.12. Kirkebesøk.
14.12. Presidentens aften.
21.12. Møtefri.
28.12. Møtefri.

ROTARYMØTE 14.12.2015.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Program: Presidentens aften

Frammøte:

53,5 %

arrangementet i Tvedestrand kirke 7. desember.
Ellen og Trygve fortalte om besøk i Rotary
klubben i Alanya i Tyrkia. Det var en relativ nystartet klubb bare 6 måneder gammel.
Første internasjonale klubb med 23 medlemmer og 9 norske. Bl.a så var den norske
sjømannspresten medlem. Ellen og Trygve
hadde hatt en flott opplevelse i denne klubben.
Bjørn hadde en tre minutter om litt fra Rotary sin håndbok. Han leste opp Rotary
sine formål og informerte om noen endringer angående møterett og møteplikt.
Klubben skal holde et møte i uka og klubben kan avlyse fire møter og maks tre møter etter hverandre. Medlemmene skal møte
på 50 % av møtene. Håndboken ligger i
kjelleren for de som vil lese.
Deretter var det juleavslutning hvor Presidenten spanderte vin, ost og kjeks. Praten
gikk livlig og stemningen var meget god.

Mads takket Presidenten for et vel
utført første halvår og minnet om at
det er slike kvelder som er mye av
Dagens sang var «Sjømannsjul på Hawaii» det Rotary handler om: vennskap
akkompagnert av Thor Erik
kameratskap.
Presidenten ønsket oss velkomne til årets
siste møte og han hadde sammen med kjellerkomiteen julepyntet kjelleren.

Presidenten takket Ragnar og Ingebjørg for

Brita Tosseviken

Programmer i Januar::

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 55,1 % :

11.01. Rikets tilstand ved
Rådmann Pål Frydenberg .

100 %: Svein J., Hilde Marie N., Bjørn
W.,Tor Erik N.,Ole Jacob T., Olaf Jørg H.,
Trygve B. Ragnar L., Reidar K., Ellen H.,
Line A.

18.01. Livets opp og nedturer ved
Rolf Thorsteinsen.
25.01 . Mitt yrke ved Prost Ragnhild Floberg.

Møtt i andre klubber: Ingen denne måneden.

Rotarymøte 07.12 2015
Sted:
Møteleder:

Tvedestrand Kirke
Presidenten.

ROTARYMØTENENE den
21 og 28.12.2015
gikk ut på grunn av julehøytiden.
- Men først etter prøvespill og aksept!

Deretter var det andakt av
Prost Ragnhild Eikeland Floberg ,
der hun fortalte om en ‘retreat’ hun

REDAKTØREN HAR ORDET:

Etter nydelig inngangsspill ved Sissel hadde vært på – uten mobil!
Så er nok et år i redaktørstolen gått,
Andreassen, ønsket Presidenten vel- Vi avsluttet programmet med å synge og et nytt velsignet nyttår ligger og
venter på oss, med alle
kommen og overlot deretter ordet til den vakre «Deilig er jorden» og få velsine hemligheter.
kveldens vert – Ragnar Lofstad.
signelsen av Prosten.
Det har ikke vært helt
Han fortalte litt om kveldens program, Kvelden ble avsluttet med nydelig risenkelt å få den raskt ut
ved månedsskiftet, da
før vi fikk en stemningsfull stund med grøt og rød saft, etterfulgt av kaffe og
det ikke alltid er like lett å få alle
tenning av adventslys og lesing av ad- gode småkaker i det nye lokalet bak i
bidragsyterne til å levere til rett tid.
ventsvers.
kirken.
Det er tirsdagen etter siste møte i
månden.
Vi pratet og koste oss, dette årlige
- og så hjemover ...
kirkebesøket er en veldig hyggelig Men jeg vil få takke alle referentene
for en fin jobb de gjør med referatetradisjon.
ne, sekretæren og Presidenten for
fine innlegg.
Kveldens første sang var «Det lyser i

Stor takk til Ragnar og Ingebjørg!

Dessuten håper jeg at Kjellerposten,
som den viktige kilden til informaKristin R. sjon er, er slik at Rotarianerne har
lyst til å lese den, - også i årene som
kommer.

Fra Solberggruva.

stille grender».

Så var det Svein Jordahls tur, og han
skuffet ikke. Vi fikk først en ‘ny vri’

REDAKTØREN VIL FÅ ØNSKE:

på Juleevanliet av hvordan det gikk til
da Jesus ble født. Etterpå fikk vi en fin
liten fortelling om hvorfor akkurat
grantreet ble utvalgt til å være juletre.

Godt Nyttår.

Tradisjonen tro var neste sang «Glade
Jul».
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